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มคอ.3. GS5102 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          วิทยาเขตศรีล้านช้าง  
                                        คณะศึกษาศาสตร์  
                                        หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา    GS 5102 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 
                                       (Educational Innovation and Evaluation) 

2. จ านวนหน่วยกิต        3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

                                          รายวิชาเสริมพื้นฐาน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ชิษณพงศ์ ศรจันทร ์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน     ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี)         ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี)      ไม่มี 
8. สถานที่เรียน ห้อง 322 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด   วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
         เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ ความหมาย  ขอบข่ายและความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา การวัดผลการ
เรียนการสอน สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน หลักการ
วัดและประเมินผลการเรียนการสอน การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการศึกษา ระเบียบและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับต่างๆ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอน  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
         เป็นรายวิชาที่เน้นการเสริมสร้างความเป็นนักวิชาการ การเป็นนัก วัดผลและประเมินผลการศึกษา ให้
สามารถ วิจัย ศึกษาเชื่อมโยงกับรายวิชาอื่นๆ และเพื่อให้เนื้อหาทันสมัย สอดคล้องกับบริบททางการศึกษาที่
ปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง มุ่งให้สามารถศึกษาต่อยอด ขยายองค์ความรู้และน าไปปฏิบัติได้  
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
               ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา การวัดผลการเรียนการสอน สื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน หลักการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการศึกษา ระเบียบและการประเมินผลการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรระดับต่างๆ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
               Meanings, scope and significance of educational innovation, teaching and learning 
evaluation, media and  educational innovation, media and innovation production and the use it, 
educational  measurement and evaluation principles, producing and finding qualified instrument 
in evaluation, principles and educational evaluation in different levels  of courses, problems and 
ways to solve problems in  measurement and educational evaluation 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

48 ชั่วโมง - - 90 ชั่วโมง 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
           ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่จ ากัดเวลา 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง  ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในรายละเอียด

ของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
 1.  สรุปสั้นๆ เก่ียวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        
 2.  ค าอธิบายเก่ียวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  1 
 3.   วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการ

เรียนรู้แต่ละด้านที่เก่ียวข้อง 
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1.  คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

        เป็นคุณลักษณะจากการเรียนรู้และปฏิบัติในรายวิชา เช่น ความมีวิสัยทัศน์ ความรอบรู้ ความเปิดเผยเปิดรับ
ประสบการณ์ ความริเริ่มสร้างสรรค์ ความมีปฏิภาณไหวพริบ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ 
ความมีพลังตื่นตัวมุ่งความส าเร็จ ความเชื่อในศักยภาพแห่งตน ความมีอารมณ์มั่นคง ความไวต่อความรู้สึกของคนอื่น 
เคารพในสิทธิและความเห็นของผู้อื่น การมีทัศนคติในทางบวก และยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาการและทางวิชาชีพ 
เป็นต้น 

   1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
      เน้นหลักการให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้เป็นทีม  Less us, More them ให้เป็น active learning 
และ shared learning โดยมอบหมายงานให้ศึกษาด้วยตนเอง  การศึกษาเป็นกลุ่ม และสืบค้นข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมใน
หัวข้อที่จะศึกษ าหรือที่ก าหนด  การน าเสนอผลการศึกษา การอภิปราย แสดงความเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ การ
วิเคราะห์สังเคราะห์ และการสรุปผลการอภิปรายร่วมกันโดยตระหนักและยึดความมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแกนหลัก 

   1.3 วิธีการประเมินผล 
       ใช้การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance assessment) ดังนี้ 1) การเข้าชั้นเรียน  2) คุณภาพ
ของผลงานการศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และข้อมูลที่ค้นคว้าเพิ่มเติม 3) คุณภาพการน าเสนอผลการศึกษา  
4) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม 

2.  ความรู้ 
       2.1   ความรู้ที่จะได้รับ  

นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ความหมาย  ขอบข่ายและความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา การวัดผลการ
เรียนการสอน สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน หลักการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการศึกษา ระเบียบและการประเมินผล
การเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับต่างๆ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

       2.2 วิธีการสอน 
       เน้นหลักการ Less us, More them ให้เป็น active learning และให้เป็นการเรียนแบบร่วมมือ 
(Collaborative learning) โดยมอบหมายงานให้ศึกษาด้วยตนเอง ศึกษาเป็นกลุ่ม และสืบค้นข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมใน
หัวข้อที่จะศึกษ าหรือที่ก าหนด  การน าเสนอผลการศึกษา การอภิปรายแสดงความเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ การ
วิเคราะห์สังเคราะห์ และการสรุปผลการอภิปรายร่วมกัน 

 2.3 วิธีการประเมินผล 
      ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน (Performance assessment) ดังนี้ 1) การเข้าชั้นเรียน 2) คุณภาพของผลงาน
การศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และข้อมูลที่ค้นคว้าเพิ่มเติม 3) คุณภาพการน าเสนอผลการศึกษา 4) 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และ 5) การสอบปลายภาค 
 

3.  ทักษะทางปัญญา 
       3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

        1) ความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์ วิเคราะห์สังเคราะห์ องค์ความรู้ในรายวิชาที่สามารถน าไปสู่การบูรณา
การกับองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมและองค์ความรู้ใหม่ในรายวิชาที่สัมพันธ์ น าเสนอเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นได้อย่าง
สร้างสรรค์ 2) สามารถน าเสนอภูมิปัญญาที่เป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงอย่างเป็นระบบให้เป็นที่ยอมรับ
เพื่อการปฏิบัติและการน าไปใช้ในวงกว้าง 
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       3.2  วิธีการสอน 
        เน้นหลักการ Less us, More them ให้เป็น active learning ส่งเสริมให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ ( Critical 
thinking) คิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) โดยมอบงานให้ศึกษาด้วยตนเอง ศึกษาเป็นกลุ่ม และสืบค้นข้อมูล
อ้างอิง เพิ่มเติมในหัวข้อที่จะศึกษ าหรือที่ก าหนด  การน าเสนอผลการศึกษา การอภิปราย แสดงความเห็น การ
วิพากษ์วิจารณ์ การวิเคราะห์สังเคราะห์ และการสรุปผลการอภิปรายร่วมกัน 

       3.3  วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
         ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน (Performance assessment) ดังนี้ 1) การเข้าชั้นเรียน  2) คุณภาพของ
ผลงานการศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และข้อมูลที่ค้นคว้าเพิ่มเติม 3) คุณภาพการน าเสนอผลการศึกษา 4) 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และ 5) การสอบปลายภาค 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  

        การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนกับกลุ่มเพื่อนและผู้สอนทั้งกรณีการแสดงความเห็นหรือการ
ปฏิบัติงาน  ความเป็นมิตร ความเป็นผู้น าและเป็นผู้ตาม ความช่วยเหลือเกื้อกูล และมีทัศนคติในทางบวกต่อกลุ่ม
เพื่อนและผู้สอน ความรับผิดชอบต่อการพัฒนาศักยภาพตนเองและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ความรับผิดชอบใน
เร่ืองเวลาและคุณภาพของงานเพื่อการเรียนรู้ทั้งของตนเองและกลุ่มเพื่อน 

      4.2   วิธีการสอน 
        เน้นหลักการ Less us, More them ให้เป็น active learning โดยมอบหมายงานเพื่อศึกษาด้วยตนเอง  
การศึกษาเป็นกลุ่ม และสืบค้นข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมในหัวข้อที่จะศึกษ าหรือที่ก าหนด  การน าเสนอผลการศึกษา การ
อภิปรายแสดงความเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ การวิเคราะห์สังเคราะห์ และการสรุปผลการอภิปรายร่วมกัน 

       4.3   วิธีการประเมิน 
     ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน (Performance assessment) ดังนี้ 1) การเข้าชั้นเรียน  2) คุณภาพของผลงาน
การศึกษาด้วยตนเอง  การศึกษาเป็นกลุ่ม และข้อมูลที่ค้นคว้าเพิ่มเติม  3) คุณภาพการน าเสนอผลการศึกษา  4) 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        5.1   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

        1) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การน าเสนอรายงาน และการแสดงความเห็นได้อย่างเป็นระบบและเชื่อถือ
ได้ 2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับศาสตร์ในสาขาวิชา 
3) สามารถใช้อุปกรณ์การสื่อสารสมัยใหม่เพื่อการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล 4) 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในรายวิชาได้อย่างหลากหลายและได้ผล 

       5.2  วิธีการสอน 
        เน้นหลักการ Less us, More them ให้เป็น active learning โดยมอบงานให้ศึกษาด้วยตนเอง  การศึกษา
เป็นกลุ่ม และสืบค้นข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมในหัวข้อที่จะศึกษ าหรือที่ก าหนด  การน าเสนอผลการศึกษา การอภิปราย
แสดงความเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ การวิเคราะห์สังเคราะห์ และการสรุปผลการอภิปรายร่วมกัน 

       5.3 วิธีการประเมิน  
        ประเมินผล จากการปฏิบัติงาน (Performance assessment) ดังนี้ 1) การเข้าชั้นเรียน  2) คุณภาพของ
ผลงานการศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และข้อมูลที่ค้นคว้าเพิ่มเติม 3) คุณภาพการน าเสนอผลการศึกษา  
4) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
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               ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา การวัดผลการเรียนการสอน สื่อและนวัตกรรม
การเรียนการสอน การผลิตการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน หลักการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การสร้าง
และการหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการศึกษา ระเบียบและการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับต่างๆ ปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
 
๑.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการ

สอน           และสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1 ชี้แจง ท าความเข้าใจ และตกลงในเงื่อนไขกติกา 
การเรียนการสอน รวมทั้งมอบหมายงาน 

3 เน้นหลักการ Less us, 
More them ให้เป็น 
active learning โดย
มอบหมายงานเพื่อศึกษา
ด้วยตนเอง การศึกษาเป็น
กลุ่ม และสืบค้นข้อมูล
อ้างอิงเพิ่มเติมในหัวข้อที่
จะศึกษาหรือที่ก าหนด 
การน าเสนอผลการศึกษา 
การอภิปรายแสดง
ความเห็น การวิเคราะห์
สังเคราะห์ การ
วิพากษ์วิจารณ์ และการ
สรุปผลการอภิปราย
ร่วมกัน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน ต ารา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และอื่นๆ 
 
 

ผศ.ดร.ชิษณ
พงศ์ 

 2 ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

3 

3 การวัดผลการเรียนการสอน 3 
4 การวัดผลการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 3 
5 การวัดผลการเรียนการสอน 3 
6 การวัดผลการเรียนการสอน (ต่อ) 3 
7 การผลิตการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 3 
8 สรุปบทเรียนและประเมินผล 3 
9 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 3 
10 การสร้างเครื่องมือวัดผลการศึกษา   3 
11 การสร้างเครื่องมือวัดผลการศึกษา (ต่อ)  3 
12 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการศึกษา 3 
13 ระเบียบและการประเมินผลการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรระดับต่างๆ 
3 

14 สถานการณ์การวัดและประเมินผลการศึกษา 3 
15 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผล

การเรียนการสอน 
3 

16 สรุปบทเรียนและประเมินผล 3 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู*้  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการ
ประเมิน 

1-4 สังเกตความรับผิดชอบและการเข้าชัน้เรียน ทุกสัปดาห์ 10 

1-2-3-4-5 ตรวจสอบคุณภาพของผลงานการศึกษาด้วยตนเอง
และข้อมูลที่ค้นคว้าเพิ่มเติม  

ทุกสัปดาห ์ 20 

1-2-3-4-5 สังเกตคุณภาพการน าเสนอผลการศึกษา  ทุกสัปดาห ์ 20 
1-2-3-4-5 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  ทุกสัปดาห ์ 20 

2-3-5 สอบปลายภาค สัปดาห์สุดท้าย 30 
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
๑.  ต าราและเอกสารหลัก 

พิมพ์อร สดเอ่ียม. (2553). การวัดผลและประเมินผลการศึกษา. เลย คณะครุศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
          กรมวิชาการ.(2545). แนวทางการวัดและประเมนผลการเรยีนตามหลักการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2544. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา. 

ชวาล แพรัตกุล.(2520).เทคนิคการเขียนข้อสอบ. กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา. 
ธีระ รุญเจริญ. (2546). การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : แอล.ท.ีเพรส. 
สมนึก ภัททยธน.ี  (2544). การวัดผลการศึกษา. กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ.์ 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
แหล่งสืบค้นข้อมูลส านักพิมพ์และวารสารต่างประเทศ   
Harvard Education Press               
Open University Press         
SAGE               
SAGE_2  
Pearson_2           
Amazon.com                 
Access my Libray          
International Journal List 
แหล่งสืบค้นข้อมูลส านักพิมพ์และวารสารในประเทศ  (แสดงไว้ในเว็บไซด์ของสาขาวิชา) 
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      
ส านักพิมพ์ซีเอ็ด       
วัฒนาพานิชส าราญราษฏร์  
ไทยวัฒนาพานิช          
ส านักพิมพ์อรุณอัมรินทร ์         
วารสารทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ตามกรอบการประเมินการจัดการเรียน  การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญของ สมศ. เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชา สัปดาห์สุดท้ายของการเรียน 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบการน าผลประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และการประเมิน
ตนเองของอาจารย์ มาพิจารณาและให้ข้อมูลแก่อาจารย์ผู้สอน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา  

http://www.hepg.org/main/hep/Index.html
http://www.mcgraw-hill.co.uk/openupusa/
http://www.sagepub.com/repository/binaries/catalog/EDU_AdminLeadership.pdf
http://www.sagepub.com/books/Book226460
http://wps.ablongman.com/ab_bacon_edadmin_1/
http://www.amazon.com/Aesthetic-Dimensions-Educational-Administration-Leadership/dp/0415369967
http://www.accessmylibrary.com/archive/95497-educational-leadership-and-administration.html
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/journalList/journalList.jsp
http://www.chulabook.com/
http://www.se-ed.com/ESHOP/Products/FirstPage.aspx?CategoryId=1483&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.wpp.co.th/
http://www.twp.co.th/2012/
http://www.amarinpocketbook.com/
http://www.amarinpocketbook.com/
http://www.amarinpocketbook.com/
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๓. การปรับปรุงการสอน 
1) กลไกการปรับปรุงการสอน ก ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่ในการน าผลการประเมินการ
สอนโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา สรุปข้อมูลให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ และน าผลไปพิจารณาในการปรับปรุง
แก้ไขการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อๆไป 2) กลไกการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
และคณะมีการจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน เช่นการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอน
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น ซึ่งอาจารย์
สามารถพัฒนาตนเองและน าความรู้มาปรับปรุงการสอนได้ตลอดเวลา 

๔. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
1) การทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์หรือมาตรฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดส าหรับรายวิชา 2) การพิจารณาระดับคะแนนที่อาจารย์ท าการประเมินผลและตัดเกรด ให้เป็นไปตามเกณฑ์
และมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการในระดับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 3) การให้โอกาสนักศึกษาในการ
ตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นว่าผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด รวมไปถึงการให้นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผล
การเรียนหากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีข้อผิดพลาดในการประเมิน 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
การน าผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจมีการปรับปรุง
เนื้อหาให้เหมาะสม การปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้ในการสอนแต่ละหัวข้อ การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การปรับปรุงเกณฑ์และวิธีการประเมนผลการเรียนของนักศึกษา ทุกรอบระยะเวลาเมื่อสิ้นสุดการสอนรายวิชาในแต่
ละภาคการศึกษา 

 
 


